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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

The Early history of the Persian Gulf is focused on the substantial 
political and economic role of Mesopotamia and its relations with 
Dilmun (Bahrain), Magan (Oman) and Meluhha (Indus valley). 
Therefore, the role of Elamites and the other people from Northern 
coasts of the Persian Gulf has remained obscure and unclear. One of 
the unanswered questions is about the maritime activities of these 
people. The present article is an attempt to answer this question, and 
in order to determine the role of the “Elamite Confederation” in 
Persian Gulf trade, it emphasizes on the necessity of revising the 
common understanding through the use of historical analysis and 
archaeological data. This research indicates that Mesopotamian 
sources reflect only a part of the history of “Lower Sea” (Persian 
Gulf), which mainly refers to their commerce with the southern 
coasts. But the scattered information about the eastern places in the 
same sources and the archaeological data based on the analysis of 
minerals and objects made of semi-precious stones such as lapis 
lazuli and Chlorite, indicate the importance of those lands. The 
waterway for exchange of these resources and commodities, which 
passed through Susa and the coasts of Fars (Anshan), especially 
Liyan (Bushehr), like the land routes, were influenced by the 
political rivalries and enmity of Elam and Mesopotamia, but was 
very prosperous in several periods of time. Some of these periods 
were the Sukkalmah and Shutrukid dynasties, in which Elamite 
relationship extended to Bahrain and Oman. Thus, in spite of strong 
political and economic relations between Mesopotamia and 
southern coasts of “Lower Sea”, power dynamics in the region 
frequently changed in favor of Elamites and with this knowledge, 
we can now say that the gainful Sea trade has not been always in the 
hands of Mesopotamia, as Mesopotamian sources inculcate. 
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 یفارس با تأکید بر نقش اتحادیۀ عیلامبازنگری تاریخ اولیۀ خلیج

 1لیلا مکوندی | 2حمیدرضا پیغمبری
 peighambarih@pgu.ac.ir، بوشهر، ایران. رایانامه: ه تاریخ، دانشگاه خلیج فارساستادیار گرو. نویسندۀ مسئول؛ 1
 . استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.2

 چکیده اطلاعات مقاله
های علمی کنونی بر نقش محوری سیاسی و فارس در پژوهشتاریخ اولیۀ خلیج پژوهشی نوع مقاله:

مناسبات آن با دیلمون )بحرین( و مگن )عمان( و ملوخه )درۀ رودان و اقتصادی میان
ی در های شمالرو جایگاه عیلامیان و سایر ساکنان کرانهسند( متمرکز است؛ ازاین

د این رساست. پرسشی اساسی که به ذهن میفارس مبهم و نامشخص ماندهخلیج
ۀ پیش مقالکردند. یهای دریایی ایفا ماست که مردمان مذکور چه نقشی در فعالیت

به منظور مشخص کردن رو تلاشی برای پاسخ دادن به این پرسش است و در آن 
های ضرورت بازنگری در برداشت فارس، بردر بازرگانی خلیج« اتحادیۀ عیلام»نقش 
تأکید  شناختیباستان یهاهای تاریخی و یافتهگیری از تحلیلاز رهگذر بهره ،رایج

 ۀنندکمنعکسفقط  انیروددهد که منابع میانیحاضر نشان مپژوهش شده است. 
ها از آند خو یبازرگان یهایتفارس هستند که عمدتًا بر فعالخلیج یخاز تار یبخش
 ۀباردرکه  یااطلاعات پراکندهباوجوداین، دلالت دارد.  یادر یجنوب یهاکرانه یقطر
 یشناختباستان یهایافتهو  یدآیدست م منابع به ینهم یلااز لابه یشرق یجاهانام
 یمتیقیمهن یهاشده از سنگساخته یایو اش یمواد معدن یلو تحل یهبر تجز یمبتن

شان را ن ی ایرانشرقجنوبی و  ینواح یتاهم یخوب چون لاجورد و سنگ صابون، به
فارس  یهامنابع و کالاها که از شوش و کرانه ینمبادلات ا یآب یهادهد. راهیم

 ریتحت تأث ینیزم یهاکرد، همچون راهیگذر م ،)بوشهر( یانویژه لبه ،)انشان(
رونق  اریبس ییهاههربدر  یول ،بوده انرودو میان یلامع یاسیس یها و دشمنرقابت
باق انطها یها و شوتروکمخسوکل یهاها با سلسلهههرب ینابرخی از است. هداشت
با وجود  ینابنابر ؛بود یافتهو عمان گسترش  ینبه بحر یلامیانروابط ع نۀکه دام دارد

 یجنوب یهابا کرانه انیرودمیان یهاقدرت یو اقتصاد یاسیس یارتباطات قو
 یافت ییرغت یلامیانمقاطع به سود ع ینقدرت منطقه در ا یبنددسته ،«یینپا یایدر»

منابع  چنان کهآن یزن یاپرسود در یگفت که بازرگان ینانتوان با اطمیو اکنون م
 است.نبوده انروددر انحصار میانهمواره  ،کنندیالقا م انیرودمیان

 تاریخ دریافت:
 1011 مهر 11
 

 تاریخ انتشار: 
 1011 مهر 22

 ها:کلیدواژه
تجارت دریایی، فارس، تاریخ خلیج
 شوش، لیان.رودان، عیلام، میان

 استناد
ید فارس با تأکبازنگری تاریخ اولیۀ خلیج(. 1011پیغمبری، حمیدرضا؛ مکوندی، لیلا )

 .118-121(، 1) 12، شناسیهای ایرانپژوهشی. بر نقش اتحادیۀ عیلام

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                           ناشر 

  

mailto:peighambarih@pgu.ac.ir


 

 252/ با تأکید بر نقش... فارس: بازنگری تاریخ اولیۀ خلیجپیغمبری و مکوندی
 

 مقدمه. 1

ای هکرانهی در ختشناباستانهای کاوشاز  سال یکصدبیش از گذشت در حال حاضر و پس از 
 .استشدهاصل ح باستانی این منطقههای تمدنتاریخ  از ی نسبیشناخت ،فارسخلیجشمالی و جنوبی 

های سوم تا اول پیش از میلاد و در هزاره فارسخلیجنواحی پیرامون سیاسی از تاریخ  جزئیاتی
پراکنده  اطلاعاتی ،متوناین  .استشده ثبتانی رودمیانهای در متناقتصادی در آن نیز  هایفعالیت

در اختیار  فارسخلیجۀ منطقو حتی سیاسی در  اقتصادی ها و روابطگاهغنی دربارۀ سکونتولی نسبتاً 
ر گویی که عیلام فقط سرزمین مرتفعی محصو د.نکنعیلامیان نمی به ینااشارۀ چنداما  ،گذارندمی

چون از نیز  «آشورشناسی» پژوهشگران ،به تبع آن. کندایفا نمیدر دریا  نقشیدر خشکی است که 
ین زمینه در ااز نخستین تحقیق تخصصی ـ  گوینددر دوران باستان سخن می فارسخلیجتاریخ 
قابل  جایگاه ـ (2111) از لاورسن و اشتاینکلردترین اثر کلی تا جدی( 11ـ1: 1520پنهایم )او نوشتۀ
های تاریخ و یک از کتابهیچهمچنین در . شوندقائل نمیدر این زمینه  عیلامی برای توجه

 درواقع. استهتنیافاختصاص با دریا  این تمدنارتباط  موضوعبه  یکامل مبحث ،شناسی عیلامباستان
ته پذیرفیک واقعیت همچون  برخی محققانبرای  فارسخلیجعیلامیان در نبودن  آفریننقش
عیلامیان در بازرگانی  غیبتعلاقگی و بیدرخصوص ( 228: 1512)کارلفسکی لمبرگ ـ . استشده
 (101ـ111: 1580) هوگمان .کنداشاره می فارسخلیجهای ایرانی کرانهدر  ناشناخته بودن بندر به ،دریا
-کرانه)میان عیلام  یمعنادار ، ارتباطکه پیش از داریوش یکم هخامنشی استکردهچنین مطرح نیز 

ین ا ،کندآنچه به این نظرات اشکال وارد می. استنداشتهوجود  دریاو های شمالی خلیج فارس( 
ای رانهکپسای و پهنۀ وسیعی از نواحی کرانه «عیلام اتحادیۀ»ـ  خواهیم گفت کهچنانـ  است که
ه نسبت ب فارسخلیجهای شمالی کرانه ،از آن گذشته است.دهشرا شامل می فارسخلیجشمال 
القوه ب، هاکرانهپستر مناسب وضعای و شکال صخرهای از اَوجود پارهبه سبب  ،های جنوبیکرانه

 ندتا سِ فارسخلیجنوردی از دهانۀ کرانهبرای دهد و نشینان قرار میامکان بیشتری در اختیار ساحل
رانی و دریانوردی . تاریخ مفصل کشتی(18: 1550، پاتستیموتی  ؛1ـ1 :1121 )یاسی، استتر مناسب
برای جدیدترین )مدعاست این گواهی بر  ،فارس از دورۀ هخامنشی به بعدایرانی خلیج بندرهای

ذکر است شایان (. 1152گل، و صفت نک: وثوقیو دریانوردی در ایران، بندرها کلی دربارۀ تاریخ تحقیقات 
گویی و یکلها آن اما غالب ،نوشته شدهبه زبان فارسی  فارسخلیجتاریخ اولیۀ هایی دربارۀ نوشته

( 1111لسون )ویآرنولد اثر  فارسخلیجتاریخ یا کلی مانند پایۀ تحقیقات قدیمی  برگردآوری مطالب 
دانش ما  بر هانوشتهگونه این متأسفانه. ( هستند1182پاتس )دنیل اثر  یلامشناسی عباستانیا 
ود اساسی وج هایپرسش ،در این خصوصکنند. افزایند و مشکلی را در این زمینه حل نمینمی

ع دریا ندارند و منابای به اشاره عیلامیچرا منابع مکتوب اینکه  دارد که نیازمند بررسی است.
شایری و ع و معیشت با توجه به ساختارآیا ؟ برندنمیآن بندرهای عیلام و انی نیز نامی از رودمیان
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توان یم و حوزۀ رود کر، در شوشانکشاورزی  پویاییی بخش بزرگی از ساکنان فلات و نشینکوچ
البته  یین فرضرود به مخاطرات دریایی نداشتند؟ چننیازی به وها آن کهفرض را بر این گذاشت 

ه تجارت پرسود دریا. فرضی کاهمیت گیرد: را نادیده می جز همسایگی دریاهب یدیگر مهم لۀمسئ
نطقۀ مجایی مسیرهای بازرگانی جابهو  هاتأثیرپذیری جریانعبارت است از شود در اینجا مطرح می

ا کنون تیادشده  ۀمسئل. انرودمیانو عیلام  اقتصادیـ  های سیاسیرقابت نتیجۀ در فارسخلیج
ا نگاهی بکه به روش پژوهش تاریخی انجام شده، مقالۀ حاضر  و استنبودهی مستقل تحقیقموضوع 
موضوع ن ای ،شناختیمدارک باستانجدیدترین  در کناراسناد و مدارک تاریخی  با تحلیلو  درزمانی

 .کندبررسی میرا 
 

 ملاحظات مقدماتی؛ فارسخلیجتاریخ اولیۀ . 2
مری متون سودر  هانخستین اشاره توان آغاز آن رامیاز دورۀ هخامنشی که  پیش فارسخلیجتاریخ 
دورانی  ،نظر گرفت ( درق.م2121ـ2111) 1های قدیم سومری در زمان سلسله 1«دریای پایین»به 

 ای ازهپراکند هایشاطلاعات و گزار را. منابع این دوره گیردبر می طولانی و پر فراز و نشیب را در
«( سگانکی و نینخور»و  «انکی و نظم جهان»)مانند متن  ادبی انی با مضامینرودمیانمیخی  متون

. دهندتشکیل می 2(RIM) های شاهیکتیبهویژه به ،و سیاسی( 1های اور بایگانی )ماننداقتصادی  و
ا حدود ت دریای عمان و فارسخلیجمرکب از وسیعی پهنۀ آبی  ،، دریای پایینیادشده طبق متون

 )عمان و بلوچستان( و /مک َنمگن مانند دیلمون )بحرین( و های مرتبط با آنسرزمین بوده وند س
: 1581، هایمپل) ندشوای شناخته میهای اسطورهای از ثروت و ویژگیبا آمیزهملوخ ه )درۀ سند( 

های کالاهای سرزمین چون مروارید و محصولات دریاییدهند که مبادلۀ این متون نشان می .(51ـ22
ست اداشتهرونق فراوان اهمیت و و حیوانات  ، چوبزینتی سنگ، مس، طلا، اشیای شده شاملیاد

ـ کارلفسکی، ؛ 11: 1520)اوپنهایم،  هم مواد عادی مصرفی  ،این کالاها .(1511، لیمنز ؛225ـ222: 1512لمبرگ 
ان رودمیانبرای شهرهای بزرگ ها آن دسترسی به شد کهرا شامل می «زاشأن یکالاها»و هم 
 داشت. اهمیت

ن ان با ایرودمیانهای ارتباط بازرگانی میان دولت ،سیشناباستانهای ها و تحلیلیافته
ن به ارودمیانروی آوردن ساکنان که  محققان بر این نظرنداساسًا . کنندرا تأیید میها سرزمین

                                                           

ان تا فارس و دریای عمرودان برای خلیج)مدیترانه(، اصطلاحی است که ساکنان میان« دریای بالا»در برابر « دریای پایین» .1
 (.51ـ22: 1581هایمپل، بردند )کار میحدود رود سند به

های شاهی است ای از کتیبهمجموعه (Royal Inscriptions of Mesopotamia: RIM) رودانهای شاهی میانکتیبه. 2
رودان میان های تاریخیبه سرپرستی الف. کیرک گِریسون و گرنت فریم در مجلدات مختلف متناسب با سلسله 1515که از سال 
 شود.منتشر می
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 سخت و پرهزینۀهای راه جایگزین ،فارسخلیجۀ منطق هایسرزمینبرقراری روابط بازرگانی با 
که  انرودمیانهای آبی به شهرهای از طریق راه افراد و اشیاانتقال و  ونقلحمل .استبوده زمینی

چنین  .(52ـ11: 1151)الغازه،  بودتر و حاشیۀ دجله و فرات واقع شده بودند، آسان فارسخلیجدر رأس 
نقشی اساسی در تکوین بازرگانی  ،انرودمیانرسد که نیاز مصرفی شهرهای بزرگ نظر می به

همچون  فارسخلیجهای پیرامون سرزمین کهچنان ؛(011: 1518، کُل) استداشتهسراسر منطقه 
 ،بازرگانی دریاییمسیرهای تجاری و رونق  جاییجابه نیز ازبمپور و عمان  های کرمان ومحوطه

ارت تجکه  دارد هم وجوداین نظر  ،متقابلاً .مند شدندبهره پیش از میلادسوم از اواخر هزارۀ ویژه به
نقشی ( پیش از میلاد از دورۀ اوروک )هزارۀ چهارمان رودمیانمواد خام همسایگان کوهستانی 

 .(101ـ111 :1151)الغازه،  استداشته روداندر میان تمدن توسعۀو گیری در شکلاساسی 

تازگی بر نقش هورها و دهانۀ ای بوده و بهکه سومر تمدنی رودخانهپذیرفته شده  عموماً
در دورۀ اوروک که روابط آبی . (18ـ11: 2121، وردریم) استشدهدر تمدن سومری تأکید  فارسخلیج

ارپایان اهلی بوده، هبا استفاده از چها و هورها پرکاربرد و مقدم بر راه کاروانی در رودها و کانال
 (52ـ11: 1151)الغازه، ان وجود داشته رودمیانای میان شوشان و گستردهشکل  بهرگانی زبا مبادلات

و  انرودمیان( بین پیش از میلاد مو ارتباطاتی نیز حتی پیش از آن از دورۀ عبید )هزارۀ پنج
 نسومریای، ماد مدارک مکتوب و طبق حال، بااین .(2112، کارتر) استبودهدر جریان  فارسخلیج
 ند. اینهای دریایی روی آوردبا سرزمینمؤثر به ارتباط  پیش از میلادسوم در اوایل هزارۀ تازه 
ه بانحصاری شدن بازرگانی شرق های خشکی در زاگرس و آمده در راهبا اختلالات پیشجایی جابه

نقش محققان با  برخیکه با این. استشدهمرتبط دانسته  (120: 1582، آلدن)ها آغازعیلامیدست 
ر تاریخ دبا دقت  ،(282ـ82: 1550، پاتستیموتی ) نیستند نظرهم جاییدشمنان شرقی در این جابه

 همواره های شرقیسرزمینماند که دسترسی به منابع داده شکی باقی نمیهای رخرویارویی
در دوران تاریخی با که ها گونه دشمنیاین. استبوده انرودمیانساکنان ای مهم برای دغدغه

های کنند که رقابتاین فرض را تأیید می ،(11: 1188)هینتس،  خورندوضوح بیشتری به چشم می
 .استردهکایفا مهمی نقش  ،افول یا رونق مسیرهای مختلف مبادلاتی جایی،در جابه شدید سیاسی

حدود ) دیعنی اک َ ایمنطقه هاینخستین امپراتوریپیش از میلاد سوم اواخر هزارۀ در 
ها آن هر دوآیند که به وجود می( ق.م2110ـ2112حدود )و سلسلۀ سوم اور  (ق.م2120ـ2110

ها تلاش داشتند از منافع اقتصادی غرب آسیا از اک دیدارند.  ی پاییندریابازرگانی توجه خاصی به 
زرگانی و نه با« غنیمت»کسب راه هرچند که بخش اعظم آن را از  مند شوند؛بهرهناتولی تا درۀ سند آ

 به ،ان حاکمیت داشتندرودمیانکه در جنوب هم پادشاهان سلسلۀ سوم اور  .کردندکسب می
ا در های دیپلماتیک رولی غالباً روش ،بودند مندعلاقهسخت  ی از اقتصاد دریای پایینرگیبهره

درمجموع به تقویت  هاپادشاهان این سلسله مشیخطگرفتند. ظاهراً پیش می سیاست خود در
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بخش مهمی از . (18ـ25: 1551، فاستر؛ 18ـ11: 1511، دیلز)بازرگانی در این محدوده انجامید  جریان
ادمدون و سبوم(  گیرسو با عیلام )غالباً شوش و هم ارتباطات لاگاش/ 1های دورۀ اور متون بایگانی
 طورکلیبهکه  استدادهخوبی نشان  به( 11: 2111)تاینکلر تحقیقات لاورسن و اشدهند. را نشان می
 .استودهب پویانامعمول،  یبه شکل فارسخلیجان و رودمیانرابطۀ بازرگانی میان جنوب  1در دورۀ اور 

به  ،داشتان رودجنوب میانتوجه به موقعیت جغرافیایی متفاوتی که نسبت به  عیلام بادرمقابل، 
نواحی کوهستانی فلات ایران و نواحی حاشیۀ  اندازۀ سومر برای تأمین منابع به دریا وابسته نبود.

کالاهای »نقش مهمی در تأمین  طورکلیبهو  از مراکز عمدۀ تأمین مواد خام بودند ،فارسخلیج
سرزمین ایران را چیزی  ،. حتی برخی(225ـ18: 2112، لمبرگ ـ کارلفسکی) ان داشتندرودمیان «تجملی
دهد که ها نیز نشان میتحلیل. (11ـ18: 1185)موری، اند وصف کرده« الدورادوی سومریان»چون 

 بنابراین ممکن ؛(11: 2111، دومیروشجی) استبودهوابسته مبادلاتی اقتصاد عیلام بسیار به این جریان 
کرد با را در تجارت زمینی تهدید میها آن منافع ،های دریاییکه راهعیلامیان به سبب آنحتی  است

ورت به صشمارد، های دریایی و کالاهایشان را برمیکه سرزمین یک متن سومری ند:اهآن مخالف بود
: 1581)ستر . آل«انکی و نظم جهان» :گویداز مخالفت عیلامیان با بازرگانی دریا سخن میبسیار روشن 

کاملًا  ( پادشاه لاگاشق.م2120ـ2100)آ های گودهاین متن را به دورۀ نوزایی سومر و کتیبه( 22
 که است( 228: 1512)کارلفسکی دیدگاه لمبرگ ـ این کنندۀ حاضر تأیید مدرک. داندمنطبق می
تفاخر رو اینزا ؛ندبزندور را عیلام  قصد داشتند دریاطریق از  های بازرگانیفعالیتبرقراری  باسومریان 
 واورنم و آ گوده امپراتوری اک د و گذاربنیان ،(ق.م2215ـ2110) یکم ی چون سارگنپادشاهان

بنادر  در ههای مگن و ملوخ گرفتن کشتی به لنگر ،سلسلۀ سوم اور گذاربنیان( ق.م2111ـ2101)
شهرهای مرتبط با دریا و کسب غنیمت از ای مبتنی بر ویرانی و غارت هگزارش کنار در انرودمیان

پاتس، ) اهمیت تلقی کردبیهای گوییگزافهرا نباید فقط « سوی دریاشهرهای آن»و  شیمهچون بَ

 ی که درخصوص موانع و مشکلات لجستیکیها و ابهاماتبا تمام شک ها را. این لشکرکشی(211: 1182
در ان رودمیانحتی واپسین پادشاهان بزرگ . کردایجاب میهای اقتصادی ضرورتوجود دارد، ها آن

که  نیز( ق.م122ـ118)پال و آشور بانی( ق.م112ـ122) چون سارگن دوم پیش از میلاد هزارۀ اول
مال اعاشاره به  از جنبۀ تبلیغی سنتِ ،های وسیعی در شرق و غرب قلمرو خود بودنددرگیر جنگ
 .(111ـ255: 2111، فرام) ندغافل نبود فارسخلیجای منطقۀ هستانی از سرزمینباجحاکمیت و 

های منابع اداری و رسمی دولتجزو که همگی  موجود خصوص منابعدر، با آنچه گفته شد
نوع نگرش و همچنین اهداف و اغراض سیاسی ساکنان  توجه بهنیازی جدی به  انی هستند،رودمیان
روابط بازرگانی  زنجیرۀدر عیلام از قلم افتادن  ،روازاین ؛(85ـ81: 1550 ،پاتس تیموتی)ست هان رودمیان

سیاسی  ناشی از واقعیاتیحدی  تاتواند می ،دریای پایین پیرامونهای ان با سرزمینرودمیانساکنان 
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شمالی  ایکرانهیا مسیر  دریاخشکی و جبور به استفاده از دو مسیر ایل یا مطرف را م دوکه  باشد
 کیهتمنبعی عیلامی در این زمینه وجود ندارد و نیز شد روشن که ازآنجا همچنین .کرده بود و جنوبی
 ،«کوت منابعپایۀ س استنتاج بر»پرهیز از به منظور  ،کننده باشدتواند گمراهانی میرودمیانبر منابع 

 .گیریممیختی کمک شناباستانمدارک های جغرافیایی تاریخ و تحلیلاز 
 

 اتحادیۀ عیلامی و شرقیکالاهای . 3
بت هیچ کالایی را به عیلام نس« انکی و نینخورسگ»و « انکی و نظم جهان»متون ادبی مانند متن 

مس و قلع مگن و دیلمون، سنگ  و ه، چوبملوخ  ز لاجورد و عقیق، طلا و نقرۀاها آن دهند؛نمی
این است که کالاهای محققان . نظر غالب (81: 2121، وردریم)گویند شی سخن میمرخ
سند یا بلوچستان به عمان و راه از  ،خراسان و کرمان یعنی بدخشان و« های شرقیکوهستان»

اما  ،(11ـ21: 1111)برای مرور کلی نک: عبدی، رسید ان میرودمیانو از آنجا به  فارسخلیجبحرین در 
 و فارسخلیجهای شمالی کرانهراه از « سوی عیلامآن» هایسرزمینشک گروهی از کالاهای بی

دهند که شوش و نواحی سی نشان میشناباستان. مدارک شدان فرستاده میرودمیانشوش به 
در تماس  ان و بازرگاناننشینکوچواسطۀ  بهمسیر جنوبی کوهستانی و طریق مختلف فلات ایران از 

چون مس و قلع در فلزاتی شد که سابقاً تصور می. همچنین (122ـ108: 1150)نک: اسکالونه، بودند 
 ولی امروزه منابعِ ،دشمیتأمین  ،سند و عمانراه از  خصوصسومر از منابع مختلف، بهشوش و 

. ظاهراً قیر فارس و خوزستان هم به (020: 2112، کرافورد) دانندرا نواحی مرکزی ایران میها آن
بینیم که عمدتاً ها کالاهایی را میجز اینه. ب(2115، پاتس)شد به بحرین فرستاده میروشی مشابه 

یژه کنجد وترین این کالاها انواع غله و بهشدند. شاید مهمان صادر میرودمیاندر شوشان تولید و به 
کالای دیگری بود  چوب هم .(82ـ20: 1155)مایکاوا، دهند بود که متون بسیاری از انتقال آن خبر می

شد. چند متن وارد می ،سرخگان شوشتر؟( خصوص ادمدون )تپۀ، بههای زاگرسکه از کوهپایه
کنند که با قایق از عیلام )ادمدون( لاگاش اشاره به چوبی می از گیرسو/ 1خصوصاً از دورۀ اور م

 .(01ـ21: 1551، سلز ؛28: همان) استشدهسازی آورده برای کشتی
ر ساکنان عیلام از نظ .شود اشارهو ساختار جغرافیایی عیلام نیز به موقعیت  استدر اینجا ضروری 

عیلام در منابع به شکل اصطلاح . (151: 1111، )والاان تقریباً با کل سرزمین ایران برابر بود رودمیان
 (25: 1188هینتس، )شود گر میهای گوناگون جلوهاتحادیۀ مرکب از اقوام و سرزمینائتلاف یا یک 
 استبودهنی ارودمیانهای طلبانۀ دولتآن پاسخی به سیاست توسعهگیری رسد شکلمی به نظرکه 
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 1«فراعیلامیان»این اتحادیه را مرکب از عیلامیان و ( 211ـ111ب:  1581)میه ر اَیِپ. (25: 1185لپر، و)است
 ویژه با توجه به اشیای مشابهی چوندهد. او بهارائه میختی شناباستانخواند و برای آن مدارکی می

پیش از  متعلق به نیمۀ دوم هزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم 2«فرهنگیمیان»ظروف سنگی سبک 
« یلامیفراع»گوید. چه با اصطلاح بلخ سخن می شرق ایران تاجنوباز « ایرانیروابط درون»از  میلاد

ه سئلمموافق باشیم و چه  های فرهنگی و سیاسی آن،قی، با تمام دلالتهای شرامیه برای سرزمین
، این (11: 1180، )پیتمننظر بگیریم  درقوی  ارتباطاتناشی از های هنری را فقط بحث شباهت

ز نظر سیاسی ها امبادلات پررونق اقتصادی، غالب این سرزمین در کنارنیست که  کردنیواقعیت انکار
های رسد سرزمینمی به نظر ،انرودمیانهای پادشاهان حتی هنگام لشکرکشیمتحد عیلام بودند. 

د در گزارش جنگ منیشتوسو پادشاه اک  پیوستند.نیز به این اتحادیه می« در اطراف دریا»دیگری 
ضمنی  طور به( پیرامون دریای پایین، uru/ālumشهرهای ) با حاکمان( ق.م2222ـ2211حدود )

مبنی بر بازگرداندن مهمی از اورنم و  کتیبۀ. (11: 1551، فراین) در میان استها آن سخن از اتحاد
اخدای ن»از چنگ بازرگانان ای معماگونه به آزاد کردن اشارهگیرسو،  های مگن به لاگاش/کشتی

که این متن  استدادهاحتمال ( 021: 2112)هریت کرافورد  .(08ـ01: 1551، همان)دارد « بزرگ دریا
ادشاهان تر با پای که پیشکه ارتباط این پدیده با اتحادیهای به دزدان دریایی باشد، درحالیاشاره

جسته گریخته دوره به دوره و های از اشارهدرهرحال  اصلاً دور از ذهن نیست. ،اک د جنگیده بودند
افت که توان دریمی ،انیرودمیانبه برقراری ارتباط با دریا و تأکید بر اهمیت آن در متون سیاسی 

ه بلک ،منظمشد محکم و چنان که سابقاً تصور مینه آن ،های دریاان و سرزمینرودمیانارتباط 
 .(88: 2121، وردریم) استبودهنااستوار و مقطعی 
 نشینان در واحدهای قومی/و برتری کوچ« اتحادیۀ عیلامی»به ماهیت نظر  از سوی دیگر،

، لازم است از تصور یک دولت منسجم (201: 1182؛ پاتس، 1181علیزاده، )دهندۀ آن سیاسی تشکیل
منابع موجود در فلات ایران را  ،شده و متمرکزکه با برنامۀ اقتصادی حساب 1اور عیلامی مشابه 

ابل قدیم شی که از زمان اک د تا بمرخبرای نمونه، پرهیز کنیم.  نیز مستقیم تحت نظارت داشته باشد
نق از تجارت پرروحال عیندر ترین متحدان عیلام بود،یکی از مهمبه مدت نزدیک به پانصد سال 

                                                           

استفاده از خط ار فرهنگی میان دورۀ مورد نظر امیه بر ارتباط و استمر( Trans-Elamite) «راعیلامیففرهنگ ». اصطلاح 1
 1581)امیه،  تکیه داردق.م( 2111)دورۀ پادشاهی پوزور ـ اینشوشینک در حدود  ططمخو عیلامی ق.م( 2111ـ1211)آغازعیلامی 

پاتس، )ها مورد تأیید برخی دیگر از پژوهشگران نیست (. این نظر با توجه به فاصلۀ بیش از پانصد سالۀ میان آن110ـ51الف: 
 (.111ـ121: 1182

( اصطلاحی است که برای اشیای سنگ نرم )کلوریت و سنگ صابون( به Intercultural Style« )فرهنگیسبک میان. »2
رودان های میانفارس تا بسیاری از محوطههای جنوبی خلیجرود که علاوه بر کرمان، در مناطق وسیعی از تاروت در کرانهکار می

 (.11ـ18: 1512کُل، )است یافت شده
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ان رودمیانفارس و در خلیج (221: 1582، اشتاینکلر) کلوریتیا کالای عمدۀ آن یعنی سنگ مرخوشو 
ا بحث ب را فارسخلیجدر ان رودمیانعیلام و  رقابتبحث شاید بهتر باشد  ،بنابراین برد؛سود می

ان و ودرمیانترین شهر عیلام و پایتخت سیاسی آن یعنی شوش به های گرایش مهممشهور دوره
های آنجا که شوش در اختیار دولت .بسنجیم (111ـ58: 1110)امیه، گسستن از آنجا و پیوستن به فلات 

ان برقرار بود و چون شوش به قلمرو پادشاهان رودمیانانی بود، واردات کالا از شرق به رودمیان
های و به مسیرهای دریایی کرانه (282: 1550 ،پاتس تیموتی)شد ، مبادلات قطع میگشتعیلام بازمی

 .ماندمحدود می فارسخلیججنوبی 
 

 فارسخلیجدر تجارت  اهمیت شوش. 4
 ،قهتجاری منطمهم شوش در تبادل و توزیع فرهنگی ـ به نقش بسیار ( 111: 1150)انریکو اسکالونه 

لات های فنمایندگی سرزمینکند: شوش اشاره می پیش از میلادسوم ویژه در نیمۀ دوم هزارۀ به
ن ای. بود فارسخلیجدهانۀ آن به سوی کرد که عمل می« قیفی»و همچون  ایران را برعهده داشت

شوش تجارت  چهار مرحلۀ .شدمرتبط می فارسخلیجرأس به یا کرخه کارون  هایرودراه از  شهر
 :توان چنین تشریح کردرا به تبعیت از اسکالونه می فارسخلیجدر 

ان و شوش با مگن و رودمیاننخستین ارتباطات دریایی  :(ق.م2221تا  2011)حوالی  1 ۀمرحل
ه شده از شوش کاشیای یافتاز  اندعبارتسی برای نمونه شناباستانمدارک  ه.ملوخ  خصوصبه

 شده ازکاریهای کندههسبک هاراپا و مهرهای طرحمربوط به درۀ سند هستند، مانند مهرهایی با 
 ت،اس شناسیباستان یبا عمان هم مبتنی بر مدارکارتباط شوش  .(115ـ111: 1150اسکالونه، )عقیق 

شده از سنگ نرم و همچنین مس شوش از عمان که اشیای ساختهحال حاضر دربارۀ این هرچند در
اطلاعات بیشتری در اختیار  ،مدارک مکتوب. (2115، پاتس)شک هست  ،وارد شده یا از کرمان

اشاره  1«های عیلامیبازرگانی راه دور کشتی»( به  21RTCگذارند: یک متن پیشاسارگنی )می
د برخی دهنانی نشان میرودمیاناما متون  ،نیستها در دست از این کشتی متأسفانه نشانیدارد. 

های طولانی و کالاهای شدند، برای مسافتخوانده می 2«های بزرگکشتی»ها که از انواع کشتی
 .(112ـ110و  12: 2111لاورسن و اشتاینکلر، )رفتند کار می بیشتر به
مدارک . فارسخلیجشوش و در  حضور اک د :(ق.م2121ـ2111تا  2221)حوالی  2 ۀمرحل
 ارسفخلیجاز درۀ سند و عمان و « سیل کالاها»در همین دوره دهند که سی نشان میشناباستان

                                                           

1 .kam-ka-ma-Elam 2ak ma-8eš-ga-nam اصطلاح «های مگنکشتی»؛ البته ممکن است در اینجا هم مانند ،
 .(2115، پاتس)رودانی خاص تجارت با این سرزمین را توصیف کند های میان، کشتی«های عیلامیکشتی»

به کار رفته و اطلاعاتی نیز دربارۀ بازرگانان و خدمۀ این نوع از  1اور ( بیشتر در دورۀ gal-gal 2ma« )های بزرگکشتی. »2
 .(112ـ110و  12: 2111، اشتاینکلر)ها در دست است کشتی
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متنی از لاگاش دورۀ  .(151ـ185: 1182)پاتس، شود و مانعی دیده نمی استداشتهبه شوش جریان 
ر بازرگانی راه دو»بخشی از عنوان  بهگوید که از کالاهایی نامشخص مینیز ( STTI 63سارگنی )
 .(12: 2111)لاورسن و اشتاینکلر،  به گوئب ه آورده شد« با عیلام

های جدید تجاری دیلمونی و طرف ایجاد هستۀ اولیۀ :(ق.م2111تا  2121ـ2111)حوالی  1مرحلۀ 
ای پررونق برای دوره 1متون، شکی نیست که دورۀ اور  براساس با بحران تجارت دریایی سند. زمانهم

گرزی را برای سلامتی شولگی به معبدی  ،در شوشسومری . یک دریانورد استبودهبازرگانی شوش 
اشاره واردات کنجد و الوار از شوشان  مکرر به 1ی اور هادر متن. (112: 1110امیه، ) استدادههدیه 
شوش بخشی  رسدمی به نظر. درمجموع (112و  12: 2111لاورسن و اشتاینکلر، ؛ 28ـ22: 1155)مایکاوا،  استشده

اما متن دیگری  ،(2115، پاتس ؛22ـ20: 1155)مایکاوا،  استبوده 1از اقتصاد بازرگانی پویای امپراتوری اور 
جز بازرگانی هم استفاده هب ،دهد از راه آبی میان شوش و سومرنشان می( که FAOS 19هست )

دهد که نفرۀ عیلامی خبر میششصد روحانی بزرگ شهر دربارۀ حملۀ یک گروه  ،. در این متناستشده
 .(12: 2111)لاورسن و اشتاینکلر،  پس گرفته شدها آن اموال از ،در راه بازگشت ،پس از غارت شهر لاگاش

با رشد مستقل  زمانهمو شوش البحرین( ه)قلعدیلمون  :(ق.م1811تا  2111)حوالی  0 ۀمرحل
مهرهای فراوان با سبک  شوند.ان میرودمیانواحد برای  یهای بلوچستان تبدیل به بازارمحوطه

ی شخصی دیلمون آنِ ای مهم در دست است ازلوحه ؛دهنداین ارتباط را نشان می ،دیلمونی از شوش
ب:  1581، میها) استداشتهآمد وبازرگانی بوده که به شوش رفت لارسا که احتمالاًاز دورۀ ایسین ـ 

از تمالاً متنی احفارس است، یجبر غرب خل یلامع یاسیس یبرتر ۀکه نشان یگرین دمت. (121ـ105
نقره از  یمعتنابه یرمقاد به ورودکه  (51: 1581)والا، است ( 1111ـ1111) یکمکودر نهونته  ۀدور

شود که شوش در ارتباط مشخص می ،بنابراین ملاحظات ؛به شاه شوش اشاره دارد یلمونجانب د
د گروهی رسمی به نظرحتی چنین . استداشتهو مخصوصاً دیلمون اهمیت بسیاری  فارسخلیجبا 

 .(12ـ11: 1511، لامبر)اند ها در حوالی شوش سکونت داشتهاز دیلمونی
 

 ها و رشد لیانشوتروکی ،ی انشان و شوشهاخمَسوکل .5
 کنند و گویی رونق ونمیدریای پایین دیگر اشارۀ چندانی به انی رودمیانمتون  ق.م1111از حوالی 

در دورۀ کاسیان در بابل و نیز فقط  .(15: 2111، لاورسن و اشتاینکلر) یابدشکوفایی بازرگانی آن پایان می
ی برای چه توضیحشود. نده و جزئی به دریای پایین و سرزمین دیلمون میکپرا یاواخر آشور نو اشارات

از شهرهای سومری که در نزدیکی رودان در میانمرکز قدرت  ،در این دوره؟ وجود دارد همسئلاین 
وۀ نگرش نحبر واقع شده بودند به مرکز )بابل( و شمال )آشور و نینوا( انتقال یافت و این  فارسخلیج
 ایکه مک ن و ملوخ ه در متون آشوری با نواحیاینبرای نمونه،  ان تأثیر داشت؛رودمیانای حاکمان منطقه
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دهندۀ تمرکز آشوریان بر اقتصاد مصر نشانبسا چه (11: 1111)عبدی، شوند چون مصر و حبشه اشتباه می
 .(28: 1151)پاتس، شد دانیم که مس آشور از آسیای صغیر و قبرس تأمین می. همچنین میباشد

ان به رودمیانساکنان  یتوجهبی اهمیت دارد این است که فارسخلیجاما آنچه از نظر 
ه یا آنکمنجر شود اقتصادی در این حوزه برهم خوردن توازن به امکان داشت اساساً  فارسخلیج
که با این  یمسائلجایگزینی منابع دیگر رخ داده باشد. یکی از جو برای وجستاثر کاهش منابع و بر

ز افول عبارت است ا ،شودتلقی می فارسخلیجها در ی دارد و از دلایل تضعیف فعالیتزمانهمجریان 
 (021: 2111)اشتاینکلر،  کرمانهای محوطهسوخته و  شهرهای شرقی مانند تمدن درۀ سند و تمدن

ی توجه تا کنون محققانآنچه  .که شاید همگی به یک تغییر اقلیمی یا خشکسالی وسیع مرتبط باشد
وزۀ حضور عیلامیان در ح پررنگ شدنبا  انرودمیانپایان یافتن چیرگی ی زمانهم، اندبدان نکرده

( ق.م1111ـ1521های بزرگ )السلطنهنایبیا همان های عیلام مخسوکل است. فارسخلیج
 یلمونیمهرهای داز وجود تا سوریه برقرار کردند و  از بلخهای بازرگانی وسیعی فعالیت طورکلیبه
 ،بوشهر )لیان( ازها مخپادشاه دورۀ سوکل ،شرتَسیموت وَ ی چون مهراشیای کشفشوش و  در
 .(281: 1182پاتس، ) استداشتهتوان فهمید که این سلسله ارتباط مناسبی با دریا می

وده کاملاً میسر ب دریاراه ان از رودمیانبا منطقۀ بوشهر ارتباط  .لیان در این دوره منطقۀ مهمی است
بنابراین  ؛(122ـ120: 2121، هنکلمن و یاکوبز) استشدهگواهی خوبی  بهامنشی هخ کم در اوایل دورۀدست و

)مایکاوا،  اشاره داردبه سومر از انشان  های مگنبه بازگشت سربازان با کشتیکه متنی از دورۀ شولگی 

 اط زمینیارتبترین راه بوشهر )لیان( مهم زیرا ؛دلالت داشته باشد این منطقهتواند به مینیز  (25: 1155
تند نه شوش یافهای مگن در اینجا کابرد میکشتی و استبودهملیان(  با مرکز فارس )انشان/ فارسخلیج

در بازۀ  1سفال موسوم به سفال کفتری براساسپیوند لیان و انشان . بود 1جزئی از قلمرو اور  که خود
ین زمان در ا. (111ـ112: 1585)سامنر، شود تأیید می پیش از میلاد اواخر هزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم

شود و پادشاهان عیلام خود را پادشاهان انشان و شوش سیاسی و نظامی قوی تلقی میانشان یک نیروی 
به جزیرۀ شدر  فارسخلیججنوبی های کرانه ازسفال کفتری در گسترۀ وسیعی از سویی، خوانند. می

شدن مهرهای عیلام  و با یافت (12ـ0: 2111، سیدین و عسکری چاوردی تری وپ)عربستان پراکندگی دارد 
ید تأی به خوبی فارسخلیجتعاملات فرهنگی در کل ، (2115، پاتس) امارات الابرقو تلکویت  میانه در فیلکۀ

لیان و مدر  :استبودهیلمون و مگن دبا  شوش و انشانلیان راه ارتباطی شک بی ،در این زمان .شودمی
 ابه دست آمده و برخی اشیمهرهای سبک دیلمون( سفال و ) بحرینمدارکی از رابطه با و شوش  بوشهر

تمام . (282ـ218ب:  1581، امیه؛ 12: 2111، لاورسن و اشتاینکلر؛ 125: 2111، پاتس) هم مگنی و سندی هستند

                                                           

دوره با عیلام قدیم )اواسط هزارۀ سوم تا اواسط هزارۀ دوم پیش از میلاد( است. در این دوره، محوطۀ دورۀ کفتری در فارس هم. 1
 .(1585سامنر، )ملیان بسیار وسیع شد و به مرکز فرهنگی و سیاسی مهمی در عیلام تبدیل گردید 
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که فیل بحرین/ـ  فارسکه ضلع شرقی مثلث است  (121: 1150)کنندۀ این فرضیۀ اسکالونه این موارد تأیید
 .استکردهاز سواحل فارس عبور می ،شوشـ 

 با وجود اثرگذاری قوی فارسخلیجحضور عیلامیان در  نیز پیش از میلاد در میانۀ هزارۀ دوم
اکنون ( 115ـ111: 2111)های دنیل پاتس . طبق بررسینشدقطع در دیلمون حکومت کاسی بابل 

غرب  منافع خود را در ،های شاهیخویشاوندی سببی دودمان از طریقو عیلامیان  کاسیاندانیم که می
تی بر صورت سنانی بهرودمیانقدرتی در جایگاه تقسیم کرده بودند. کاسیان  فارسخلیجو شرق 

ختی شناانباستهای یافتهاما  تسلط داشتند، فارسخلیجدیلمون یعنی مرکز عمدۀ بازرگانی در جنوب 
اتمه خ پیش از میلاد از قرن چهاردهم پررنگ کاسیان بابل در بحرین پسد که حاکمیت دهنشان می

محلی  یهمچنین بحث از استمرار چیرگی دولت .(111: 2111پاتس، )و به جزیرۀ فیلکه محدود شد  یافت
که  (10ـ5: 1585، هویلوند)هم هست فارس خلیجو دهانۀ رودان میانجنوب بر  1دریاموسوم به زمین ـ 

ند شوتروکی گیری سلسلۀ نیرومشکل باولی  ،تسلط یافتندنیز پادشاهان کاسی بابل بر این ایالت 
حکومت کاسی بابل را برانداختند و در سراسر عیلام بنای امپراتوری عیلامیان  ،(ق.م511ـ1211)

 ریشهکیریمعبد و  لیانبا اشارۀ مکرر به  مسائل. ارتباط این (81ـ80: 1185لپر و)استمستحکمی را گذاشتند 
(Kiririša)،  (125ـ111: 1180، )پزار این زمانهای پادشاهان عیلامی در کتیبه ،آن مشهورایزدبانوی 

وکی در تمرکز پادشاهان سلسلۀ شوتردارد.  فارسخلیجهای عیلامیان در نشان از تمرکز بیشتر فعالیت
، فارسیجخلهای جنوبی و اهمیت مکانی آن در ارتباط نزدیک با مراکز دریایی کرانه ساخت معبد لیان

ختی ناشباستاناز جمله مدارکی دیلمون در این زمان را توضیح دهد:  حائز اهمیتهای تواند یافتهمی
های لحهاسهای ساخت بنا و وجود در شیوه عیلام تأثیرات فرهنگی ،کندکه این واقعیت را تأیید می

شرقی عربستان های عصر آهن بحرین و جنوبدار با لوله در محوطهمفرغی و ظروف سفالی دسته
 .(11ـ11: 1151)پاتس، است 

 

 فارسخلیجدهانۀ رقابت عیلام نو و آشور در  .6
 داشتههای پیشین را نبا وجود آنکه از نظر سیاسی شهرت دورهبسیار جالب توجه است که عیلام نو 

های حتی بیش از دوره و بخش بزرگی از تاریخ آن هم در تاریکی و ابهام قرار دارد، در این زمان
بر سر  متون آشوری براساس یآفریننقشکند. عمدۀ این ی میآفریننقشان رودمیانقبل در جنوب 

 طورکلیبهان واقع شده و رودمیانالیه جنوب که در منتهیرخ داده ( Bīt Yakīn)منطقۀ بیت یاکین 
در اینجا مروداخ . (10ـ5: 1585، هویلوند) استهبود ،با دیلمون ویژهبه ،دریایی اتمهمی در ارتباطنقطۀ 

                                                           

 پیش از میلادد که در اواخر هزارۀ دوم رودان بودنپادشاهان محلی در جنوب میان(، Sealand dynasty. سلسلۀ زمین ـ دریا )1
 .(10ـ5: 1585)هویلوند، رودان حاکمیت داشتند چند بر نواحی جنوب میانیک
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عمل بسیار متکی به کمک عیلامیان ( ق.م112ـ122)هایش با سارگون دوم ی در جنگکلدانبالادان 
از طریق آشوری سناخریب  ،اندکی بعد. (50 :1185، )استولپرپناهنده شد  عیلامهم به سرانجام و  کرد
ی به حملات ،ها در آن نقش داشتندبا کمک ناوگانی که عمدتاً فینیقی فارسخلیجهای دهانۀ آب

ن نکتۀ مهم ایمتقابل زد.  حملات عیلام هم در خشکی دست بهولی ای عیلام کرد، نواحی کرانه
 د خلولهنبر ،برای نمونه) دداتشکیل میای از مردم شرق اتحادیهعیلامی را جبهۀ  ،زمان در ایناست که 

 .(182: 2112ی، نتنوا یسون وگرِ: ق.م151در سال 
ایشان دست از ادع ورا متصرف شوند  بیت یاکینمکرر تلاش کردند تا  پس از آن همعیلامیان 

پال فرد مطیعی بانی آشور. سرانجام (100ـ101: 1151، )برای جزئیات نک: واترزبر این سرزمین برنداشتند 
های این پادشاه لشکرکشیمشهور است،  کهچنان موفق شد. جبهه نیزو در این  گماشتبر آنجا 
ی عیلامیان در آفریننقش. (ق.م102) انجام داد و شوش را تصرف و ویران کردعیلام برضد بزرگی 
 .با سقوط شوش و پس از آن با حاکمیت دولت بابل نو بر دیلمون پایان یافت فارسخلیجدهانۀ 

 /Aḫundari( و اهوندری یا هوندرو )Uperi)های اوپری اینجاست که نام قابل توجه ربسیانکتۀ 

Ḫundaru)، پال هدایاییآشور بانیبرای سارگون دوم و به نشان تبعیت که  ،پادشاهان دیلمون 
ها بازتابی متأخر پرسد آیا این ناممی (115: 2111). پاتس (11و  11: 1580، زادوک)ند، عیلامی است ادفرست

ی آفرینقشنرسد نیازی به بحث می به نظر هستند؟.از پیوند خویشاوندی کاسیان بابل و عیلامیان 
کاسیان که صدها سال از سقوطشان گذشته بود در این زمان نباشد: در این مورد هم بیش از همه 

و نظریاتی که نقش  (112: 2111، فرام)باید به پیوند نزدیک بحرین و سرزمین ایران در تاریخ توجه کرد 
همچنین . شوددرنگ رد میبی (1ـ1: 1551، هویلوند)اند های قومی دیگر در دیلمون را انکار کردهگروه

ـ ها با عیلامی بودن عیلامی بودن این نام : 1581) دریا طبق نظر زادوکبرخی از پادشاهان پیشین زمین 

هنگی ارتباط عیلام و دیلمون شکل فر ،از این گذشتهو جالب توجه است.  برانگیزتأملبسیار نیز  (22
یعنی اِنزَک یا اِنشَک دریافت که نام او را از اوایل  توان از نام خدای دیلمونو این را می داشتهنیز 

( 51: 1581)فرانسوا والا  به نظربینیم. میان خدایان عیلامی در شوش می در پیش از میلاد هزارۀ دوم

 اب اینشوشینک، خدای اعظم شوش، باشد.ممکن است این نام یکی از الق
 

 نتیجه. 7
 گریختۀ منابع مکتوب و مدارک با وجود اطلاعات جسته فارسخلیجهای شمالی کرانهتاریخ اولیۀ 

ز ویژگی اکه  «یعیلام اتحادیۀ»این بخش از . در روشنایی تاریخ قرار داردحدی  تاختی، شناباستان
رکز متوجهی محققان معاصر، بی با وجود، بردبهره می ممتازی نسبت به سواحل جنوبیجغرافیایی 

ا نواحی از فلات ایران ی« کالاهای شرقی». استبودههای سیاسی و اقتصادی مرتبط با دریا تفعالی
ها آغازعیلامی های اوروک )اواخر هزارۀ چهارم( واز طریق مهاجرنشین ،تاریخیبه ترتیب  ،دورتر
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د. رسیان میرودمیانها )تا اوایل هزارۀ دوم( دست به دست شده و به )اوایل هزارۀ سوم( و فراعیلامی
ادلات این مب پیش از میلادسوم دهند که از اوایل هزارۀ شناسی نشان میمدارک تاریخی و باستان

 .استهشد( هم انجام میفارسخلیجدریا )راه از 
نتیجۀ  رد پیش از میلاد هزارۀ دوم اوایلدر  مثلاًبرقراری بازرگانی دریایی که با وجود برخی نوسانات )

( رونق شهرها و ان از جنوب به شمالرودمیانجایی مرکز قدرت در و همچنین جابهاقلیمی تحولات 
ه این را بان رودمیاندشمنی دیرینۀ عیلام و رقابت و ، پی داشت را در فارسخلیجهای منطقۀ سرزمین

همچون از نظر سیاسی  ،ر نوویژه در دورۀ اک د و دورۀ آشوبه ،انرودمیانعرصه نیز کشاند. پادشاهان 
نیز ن عیلامیا. داشتند پادشاهان آن نواحی راادعای مطیع کردن و  کردندعمل می و مسلطنیرویی قوی 

بب به همین سند و اهبلکه در مناطقی چون عمان و بحرین هم حضور داشت ،های شمالیر کرانهتنها دنه
یلام عهای مختلف بخشعلاوه بر  ،انرودمیانپادشاهان جهانگیر از نظر اتحادیۀ دشمنان شرقی است که 

 شد.نیز می« شهرهای پیرامون دریا»، شامل )کرمان( مرخشیسرزمین و 
ارت است از عب منعکس شده، فارسخلیجگانی دریایی بازر زمینۀدر انی رودمیانجریانی که در منابع 

 فارسلیجخموازات سواحل جنوبی رانی را به تبادل کالا که کشتیهای ای از مراکز بازرگانی و پایانهزنجیره
موافق  ،های شمالیو سایر ساکنان کرانهتوان دریافت که عیلامیان با این وصف، مید. کرمی میسر
ها نشان تحلیل حال،درعیناند. شان نبودهتجاریهای شریکان و رودمیانهای انحصاری ساکنان فعالیت

ین ببسیار مهم مرکزی  ،شوشاند. خود در تبادلات اقتصادی مرتبط با دریا منفعل نبودهها آندهد می
از طریق دهانۀ قدیم  که هم به سادگی بود فارسخلیجهای آبی روی فلات ایران و راههای کاروانراه

 .با مراکزی چون دیلمون را داشت شد و هم امکان ارتباطان مرتبط میرودمیانجنوب  با فارسخلیج
 فارسخلیج درکه روابطی پویا  1ویژه اور به ،انیرودمیانهای های حاکمیت امپراتوریشوش در زمان

مدۀ ع مرکزد یک دهنشان می دیگرمدارک کرد. نقش میایفای  ،ای مهمپایانهدر جایگاه ، کردبرقرار 
این راه ان از عیلامی: لیان )بوشهر(. استداشتهدر جنوب فارس )انشان( موقعیت بندری دیگر نیز عیلامی 

یش پ )اوایل هزارۀ دوم« دریای پایین»ان در رودمیانبازرگانی روابط پس از دورۀ پررونق دو پایانۀ مهم، 
 .کردندمیایفا  فارسخلیجدر  پررنگینقش  ق.م102تا سقوط شوش در (، از میلاد
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